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Informação pro�ssional para a indústria alimentar portuguesa

Aquela que é a primeira mostra virtual exclusivamente dedicada ao pescado português pretende alavancar a exportação realiza-se a 16 e 17 de

novembro.

8º expositores, 32 países envolvidos, mais de 300 visitantes e mais de 150 reuniões agendadas. Alguns dos números que indiciam o sucesso da Expo Fish

Portugal (https://www.expo�shportugal.com/pt).

A feira, organizada pela Docapesca com o patrocínio do Ministério do Mar, arranca a 16 de novembro, em formato digital, com a presença do Ministro do Mar.

Dirigida a pro�ssionais nacionais e estrangeiros a feira pretende promover, a nível nacional e internacional, as atividades ligadas ao setor da pesca, bem como

outras atividades ligadas ao mar, como a construção e reparação naval, a náutica de recreio e a inovação.

Num formato híbrido o evento conta com 80 expositores das principais empresas e entidades nacionais, uma plataforma para reuniões dinâmicas, e uma

conferência de dois dias em formato híbrido, que decorre na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.

No programa constam tomas como as oportunidades de �nanciamento no setor do pescado; as barreiras e oportunidades à internacionalização do pescado

português, mas também a aquacultura e a valorização sustentável e a qualidade do pescado português.

A importância deste setor re�ete-se nos seus números. Como refere Teresa Coelho, secretária de Estado das Pescas, “os setores da pesca, aquacultura e

transformação do pescado que têm um Valor Acrescentado Bruto de cerca de 1.7 mil milhões de euros e emprega mais de 60 000 pessoas, tem nesta feira virtual

um motor de grande crescimento e desenvolvimento de um setor que, na última década, teve um aumento nas exportações de mais de 50%”.
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